




1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям підготовки, 
освітній рівень 

Статус навчальної дисципліни 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 5,0 

Галузь знань: 
19 Архітектура та будівництво 

Обов’язкова 
Напрям підготовки:  

- 

Індивідуальне науково- 
дослідне завдання - відсутнє 

Спеціальність: 
192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

Рік підготовки: 
2 -й 2-й 

Семестр 
Загальна кількість годин - 150 3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання:  
аудиторних - 4 год.; 
самостійної роботи студента - 
7 год. 

Освітній рівень: магістр 

24 год. 6 год. 
Практичні, семінарські 

26 год. 8 год. 
Лабораторні 

0 год. 0 год. 
Самостійна робота 

100 год. 136 год. 
У тому числі: 

Індивідуальні завдання: 0 год. 

Мова навчання: державна Форма підсумкового 
контролю: екзамен  

 
 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Управління інвестиційно- 

будівельними та девелоперськими проектами» є оволодіння теоретичними 
знаннями і практичними навичками застосування методів, технік та інструментів 
управління проектами та здатності їх імплементації на будівельну галузь. 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління 
інвестиційно будівельними та девелоперськими проектами» є навчити студентів 
сучасним концепціям та засадам проектної діяльності будівельного підприємства, 
застосовувати міжнародні стандарти управління будівельними проектами з 
урахуванням специфіки вітчизняної будівельної галузі. 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 
спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК2. Мати навички розроблення та управління проектами.   
ЗК3. Здатність до письмової та усної комунікації українською та іноземними 

мовами, працювати  в міжнародному контексті.  
ЗК4. Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим 

нести за них відповідальність. 
ФК6. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію будівельних 
рішень.  

 
3. Результати навчання 

 
ПРН1. Використовувати усно і письмово українську та іноземну мову у колі 

фахівців з будівництва. 
ПРН7. Розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за 

наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності. 

ПРН12. Знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим нести 
за них відповідальність. 
 

4. Передумови для вивчення дисципліни 
Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: Цивільний захист, Сучасні 

технології в будівництві, Кошторисно-договірна документація, Інформаційне 
моделювання будівель і споруд, Методологія наукових досліджень. 

 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Загальна характеристика управління будівельними та 

девелоперськими проектами 
Мета, завдання, предмет та об’єкт дисципліни. 



Характеристика управління будівельними проектами: специфічність мети, 
визначена тривалість, неповторність, комплексність, централізм у керуванні, 
гнучкість, здатність до змін. Функції та процеси проектного менеджменту. 
Піраміда проектного менеджменту: механізми, методи, засоби, функції. Модель 
управління проектами як поєднання основних функцій менеджменту та 
інструментів їх реалізації. 

Основні риси проекту. Види проектів, їх характеристика. Учасники 
будівельного проекту. Фази життєвого циклу проекту. 

Тема 2. Обґрунтування доцільності проекту 
Ініціалізація будівельного проекту: розробка концепції проекту, 

формування ідеї проекту, попередня проробка цілей та задач проекту, 
передпроектні дослідження перспектив виконання проекту, заключні проектні 
дослідження на основі техніко-економічного, фінансового та 
загальноекономічного аналізу. 

Структура проектного аналізу: технічний аналіз, комерційний аналіз, 
фінансовий аналіз, екологічний аналіз, організаційний аналіз, соціальний аналіз, 
економічний аналіз. 

Прогнозування ефективності будівельного та девелоперського проекту. 
Тема 3. Основні форми організаційної структури проектів 
Послідовність розробки організаційної структури для виконання проекту. 

Зацікавлені учасники проекту: замовники/користувачі, спонсор, офіс управління 
проектами, функціональні керівники, операційні менеджери, продавці/ділові 
партнери. Вплив організаційної структури на проект. 

Організаційна зрілість будівельної компанії щодо її здатності управляти 
проектами. Модель Г.Керцнера: термінологія, загальні процеси, єдина 
методологія, бенчмаркінг, безперервне покращення. 

Офіс управління проектами (ОУП). Діапазон ролей ОУП за міжнародними 
стандартами проектного менеджменту (Р2М та РМВОК). Моделі функціонування 
ОУП в організації: офіс-репозиторій, офіс-наставник, офіс-підприємства, офіс, 
спрямований на отримання негайного результату. Моделі зрілості ОУП. 

Тема 4. Портфель проектів і стратегія будівельної компанії 
Корпоративна система управління проектами (КСУП) - менеджмент всіх 

рівнів якісної (змістовної, актуальної, достовірної та ін.) інформації для 
підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. 

Корпоративний стандарт з управління проектами (або корпоративний 
стандарт з управління проектами) розглядається як документ верхнього рівня в 
структурі внутрішньої нормативної документації, що регламентує управління 
проектами в компанії. 

Життєвий цикл портфеля проектів: економічне обґрунтування, ранжування, 
ефективність реалізації проектів, що включені в портфель, життєвий цикл 



програми. 
Тема 5. Управління змістом і якістю проектів 
Компоненти структуризації проекту. Методологія структуризації, її 

характеристика та значення. Підсистеми робочої структури: кінцеві результати, 
субпроекти, робочі модулі, робочі елементи; їх характеристика. Основні ознаки 
робочого пакета як найнижчого рівня робочої структури. Переваги робочої 
структури проекту. 

Створення двоспрямованої структури проекту на основі поєднання робочої 
та внутрішньої структури проекту. Структуризація витрат. Поєднання робочої, 
організаційної та витратної структури у триспрямованій структурі проекту. 

Розробка матриці відповідальності. Кодування робіт СТК-словник для 
середніх та великих проектів на підприємстві. 

Якість проектного менеджменту щодо відповідності проектним цілям та 
вимогам споживачів. Сутність управління якістю проекту. Організаційне 
забезпечення управління якістю проекту. 

Політика у сфері якості. Планування якості проекту. Аудит якості проекту, 
його види. Контроль показників якості. Проектування експериментів. Витрати на 
забезпечення якості. Програма забезпечення якості проекту. Заходи щодо 
поліпшення якості 

Тема 6. Управління термінами проекту 
Планування послідовності робіт. Методи календарного планування. Сітьові 

графіки: основна мета та завдання розробки. Основні принципи побудови та 
відмінності стрілчастих графіків (АДМ) та графіків передування (РДМ). Види 
логічних зв’язків у сітьових графіках. Побудова умовних діаграм. Система PERT. 

Методологія обчислення параметрів сітьового графіка: ранніх та пізніх 
строків початку і закінчення, визначення критичного шляху, критичних і 
некритичних робіт, запасу часу по некритичним роботах. 

Оцінювання тривалості робіт (проекту). Моделювання тривалості робіт. 
Сутність, завдання та види календарних планів. Методологія календарного 
планування проектів. 

Тема 7. Управління вартістю проекту 
Мета та функції проектного планування. Характеристика робіт з планування 

проекту. Вимоги до послідовності виконання робіт. Організація планування. 
Методологічні підходи при плануванні проектів: традиційний підхід, 

схематичній, багатостадійне та багаторівневе планування. Методологія «витрати-
час-ресурси», проекти у контрольованому середовищі (PRINCE). Складові 
системи планування та контролю проекту: мета, характеристика робіт, сітьове 
планування, складання бюджету, моніторинг виконання у часі та по витратах, 
система інформування і прийняття рішень. 

Особливості планування витрат у часі. Підходи до скорочення тривалості 



проекту з урахуванням витрат по роботах. Планування бюджету в часі. 
Тема 8. Управління людськими ресурсами та комунікаціями проекту 
Характеристика ресурсів проекту. Особливості планування людських 

ресурсів. Ресурсні гістограми: сутність, алгоритм побудови, згладжування 
ресурсних гістограм за умов нестачі ресурсів. Система вимог до джерел 
забезпечення проекту. Ранжування джерел. 

Основні сфери та напрями управління персоналом у проектах. Вимоги до 
проектного менеджера. Ознаки ефективного проектного менеджера. Лідерство і 
делегування повноважень. Стилі лідерства. 

Формування команди проекту. Аналіз і оцінка зацікавлених осіб. 
Переговори та попереднє призначення у команду. Оптимізація структури 
персоналу проекту. Роботи з формування команди. Аналіз ролей членів команди 
(тест Белбіна). 

Стадії розвитку команди. Організація зворотного зв’язку в команді. 
Навчання членів команди. Удосконалення індивідуальних навичок членів 
команди. Навчання поведінки в команді. 

Організаційна культура проекту. Організаційний стиль. Мотивація окремих 
виконавців та груп. Трансформування системи винагород та визнання. Мотивація 
функціональних менеджерів. 

Управління конфліктами в проекті. Критичні сфери поведінки персоналу під 
час виконання проекту. Причини конфліктів. Джерела конфліктів. Стратегії 
запобігання конфліктів. 

Тема 9. Управління ризиками та закупівлями проекту 
Сутність та види проектних ризиків. Причини виникнення та наслідки 

проектних ризиків. Фактори, що визначають рівень ризикованості проекту. 
Якісний та кількісний аналіз ризиків проектів. Ранжування ризиків. 
Можливі стратегії поведінки компанії щодо ризиків, стратегія зменшення 

ризиків, стратегія сприйняття ризиків. Дії компанії в межах кожної стратегії. 
Формування програм реагування на ризик. 

Визначення типу контракту. Адміністрування контрактів. План залучення 
капіталу (джерела фінансування проекту). 

Управління закупівлями проекту включає в себе процеси покупки або 
придбання необхідних для здійснення проекту продуктів, послуг або результатів 
поза командою проекту. Організація може виступати в ролі як покупця, так і 
продавця продуктів, послуг або результатів проекту. 

Загально-інформаційні моделі процесів '‘Планування управління 
закупками”, “Здійснення закупок”, “Моніторинг і контроль закупок проекту”, 
“Закриття закупок”. 

Ключові учасники управління закупівлями проекту: менеджер проекту, 
координатор із закупівель, фахівець із постачання, експедитор, менеджер-логіст 



Тема 10. Управління стейкхолдерами проекту 
Ідентифікація стейкхолдерів. Планування взаємодії із стейкхолдерами. 

Управління взаємодією із стейкхолдерами. Моніторинг взаємодії зі 
стейкхолдерами. 

Тема 11. Управління впливом на навколишнє середовище 
Екологічне планування. Забезпечення екологічної безпеки. Контроль 

навколишнього середовища 
Тема 12. Управління інтеграцією будівельного та девелоперського 

проекту 
Сутність, мета та завдання ініціалізації проекту. Структура та зміст 

проектного завдання. Роль учасників розробки проектного завдання. Роль 
учасників розробки проектного завдання. 

Мета та функції проектного планування. Характеристика робіт з планування 
проекту. Вимоги до послідовності виконання робіт. Організація планування. 

Основні елементи контрольного циклу. Інструментарій контролювання 
проектів. Контролювання виконання календарних планів та бюджетів підрозділів. 
Звітність у системі контролю: завдання, принципи побудови, форма подання. 

Вимірювання та аналіз показників виконання проекту. Інформація, 
необхідна для звіту з виконання проекту. Оцінювання перебігу виконання проекту 
на основі методу скорегованого бюджету. Обчислення прогнозованого бюджету, 
коефіцієнтів по затратах та часу. Обчислення прогнозного часу та витрат по 
проекту. 

Види проектних змін та їх вплив на проект та проектну команду. Процедура 
внесення змін до проекту. Оцінювання результатів внесення змін до проекту. 
Оцінювання результатів внесення змін. 

Основні роботи на етапі завершення проекту. Передача продукту проекту 
замовнику/споживачу. Зміст та призначення заключного внутрішнього звіту. 
Розпуск проектної команди. 

Загальна характеристика АСУ проектом. Основні задачі комплексних 
систем 
управління проектами. 

Універсальні автоматизовані таблиці і графіки. Приклади структурних 
декомпозицій робіт за проектом, розподілу витрат за проектом, визначення 
відповідальних за пакети робіт проекту і т. ін. 

Модель проекту в автоматизованій системі управління проектами (АСУП). 
 

  



6. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 
ТЕМА 1. Загальна 
характеристика управління 
будівельними та 
девелоперськими проектами 

12 2 2 - 8 12 0 0 - 12 

ТЕМА 2. Обґрунтування 
доцільності проекту 14 2 2 - 10 14 1 1 - 12 

ТЕМА 3. Основні форми 
організаційної структури 
проектів 

14 2 2 - 10 14 0 1 - 13 

ТЕМА 4. Портфель проектів і 
стратегія будівельної 
компанії 

12 2 2 - 8 12 0 0 - 12 

ТЕМА 5. Управління змістом 
і якістю проектів 14 2 4 - 8 14 1 1 - 12 

ТЕМА 6. Управління 
термінами проекту 12 2 2 - 8 12 1 1 - 10 

ТЕМА 7. Управління 
вартістю проекту 12 2 2 - 8 12 1 1 - 10 

ТЕМА 8. Управління 
людськими ресурсами та 
комунікаціями проекту 

12 2 2 - 8 12 1 1 - 10 

ТЕМА 9. Управління 
ризиками та закупівлями 
проекту 

12 2 2 - 8 12 0 0 - 12 

ТЕМА 10. Управління 
стейкхолдерами проекту 12 2 2 - 8 12 0 0 - 12 

ТЕМА 11. Управління 
впливом на навколишнє 
середовище 

12 2 2 - 8 12 1 1 - 10 

ТЕМА 12. Управління 
інтеграцією будівельного та 
девелоперського проекту 

12 2 2 - 8 12 0 1 - 11 

Усього годин 150 24 26 - 100 150 6 8 - 136 
 

 
  



7. Теми практичних занять 
№ 

з/п Назва теми 
Кількість годин 

Денна ФН Заочна ФН 

1 Загальна характеристика управління будівельними та 
девелоперськими проектами 2 - 

2 Обґрунтування доцільності проекту 2 1 
3 Основні форми організаційної структури проектів 2 1 
4 Портфель проектів і стратегія будівельної компанії 2 - 
5 Управління змістом і якістю проектів 4 1 
6 Управління термінами проекту 2 1 
7 Управління вартістю проекту 2 1 

8 Управління людськими ресурсами та комунікаціями 
проекту 2 1 

9 Управління ризиками та закупівлями проекту 2 - 
10 Управління стейкхолдерами проекту 2 - 
11 Управління впливом на навколишнє середовище 2 1 
12 Управління інтеграцією будівельного та девелоперського 

проекту 2 1 
 
 

 
8. Теми лабораторних занять 

Не передбачені навчальним планом. 
 

 
 

9. Індивідуальні завдання 
Не передбачено. 
 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 
Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення про 

організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання студентів Луганського національного аграрного університету. 

 
11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 
11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування. 
11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену. 
11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести 

та презентації студентами результатів виконаних завдань. 
11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль Семестровий 
контроль Сума 

ТІ Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 T9 Т10 Т11 Т12 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100 

ТІ, Т2 ... Т12 - теми навчальної дисципліни. 
 
 



12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 
яких передбачає навчальна дисципліна 

Під час опанування навчальної дисципліни використовується пакет програм 
MS Office 365. 

 
13. Рекомендовані джерела інформації 

13.1. Навчальна література 
1) Фесенко Т. Г. Моделі і методи організації офісу управління будівельними 

проектами: монографія / Т. Г. Фесенко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва. - X.: 
ХНУМГ, 2019.- 199 с. 

2) Фесенко Т.Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних 
дій: навчальний посібник (Рекомендовано МОНМС України, лист № 1/11-6803 
від 15.05.12). - Харків: ХНАМГ, 2012. -181с. 

3) Петренко Н. О. Управління проектами / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. 
Гоменюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 244 с. 

4) Ажаман А. І. Менеджмент та управління проектами в будівельній галузі: 
навчальний посібник / І. А. Ажаман, Т. В. Смелянець. – Одеса : ОДАБА, 2018. 
– 268 с. 

5) Гриффит А. Системы управления в строительстве / А. Гриффит, П. Стивенсон, 
П. Уотсон [пер. с англ.]. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. - 464 с. 

6) Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій: 
Монографія. // Переклад на українську мову під редакцією проф. 
Ярошенка Ф.О. / К.: Новий друк, 2010. - 160 с. 

7) Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І. Управління проектами: підручник - К.: 
Центр учбової літератури, 2010. - 432с. 

8) A Guide to the Project Management Body of Knowledge ( PMBOK® Guide ) - Fifth 
Edition (ENGLISH): Project Management Institute, 2013. - 589 c. 

9) Construction Extension to the PMBOK© Guide Third Edition: Project Management 
Institute, 2007. - 191 c. 

13.2. Електронні ресурси 
- Вимоги до публікацій та фахових видань [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : http://vak.org.ua/fv/. 
- Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського - Режим 

доступу : http://www.nbuv.gov.ua. 
- Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України № 848-VII від 

26/11/2015 р. (зі змінами) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text  

- Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Закон України від 
11.07.2001 р. від № 2623-III (зі змінами) [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text  

http://vak.org.ua/fv/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text
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